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ที� สคท.179/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 52/2555 วนัพธุที�  21  พฤศจิกายน  2555 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

 7.    นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนันท ์ ประชาสัมพนัธ์ 

 8.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

 9.   นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

 10. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที7ปรึกษานายกสมาค 

3.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

4.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

5.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

6.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

7.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

  8.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

เริ7มประชุมเวลา 16.00 น. 
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นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้7ประชุม    

พิจารณาเรื7องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  

ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1     ขอเชิญร่วมงานฉลอง 80 ปี หอการค้าไทย 

ประธาน:   เนื7องในวาระที7 ปี 2555 หอการคา้ไทยกา้วเขา้สู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตัEงคณะกรรมการ 

       หอการคา้ไทยจึงกาํหนดจดังานเฉลิมฉลองขึEน ในระหวา่งวนัที7 16-22 พ.ย. 255  ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนยแ์สดง 

       สินคา้และการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยการจดังานในครัE งนีEประกอบไปดว้ยกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม 

       ไดแ้ก่ งานมหกรรมแสดงสินคา้ “ที7สุดแห่งสยาม”  งานเลีEยงเฉลิมฉลอง 80 ปี งานสัมมนาหอการคา้ทั7วไป  

       ครัE งที7 30 และงานสัมมนาทางเศรษฐกิจและสังคม (Symposium)  ในการนีEหอการคา้ไทยใคร่ขอเรียนเชิญท่าน 

       ใหเ้กียรติเขา้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 80 ปีหอการคา้ไทย  ในครัE งนีE  

ที7ประชุม:  รับทราบ    

เรื�องที� 2     ขอเชิญสัมมนาพเิศษเจาะลกึการใช้ประโยชน์จาก AEC ด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA 

ประธาน:   ดว้ยสาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ร่วมกบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น และสมาคม 

       ตวัแทนออกของรับอนุญาติไทย จดัสัมมนาพิเศษเจาะลึกการใชป้ระโยชน์จาก AEC  ดว้ยสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี FTA  ในวนัพุธที7 14 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ โรงแรมโฟวงิส์ สุขมุวทิ 26 กรุงเทพฯ    

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื7อเสริมทกัษะใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัใหมี้ขีดความสามารถระดบัมืออาชีพ  ช่วยเพิ7ม

ศกัยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงาน  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมสัมมนาดงักล่าวโดยไม่เสียค่าใช ้

        จ่ายใดๆทัEงสิEน 

ที7ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 3     ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เทคนิคการเปิดแนวรุก กาํหนดแนวรับ หาโอกาสทองยุค AEC” 

ประธาน:    หอการคา้ไทย ร่วมกบัสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศญี7ปุ่น จดัโครงการอบรม “เทคนิคการเปิดแนวรุก 

        กาํหนดแนวรับ หาโอกาสทองยคุ AEC”  ในวนัพุธที7 28 พ.ย. 2555  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ หอ้งบุศราคมั 

        โรงแรมอะริสตัEน สุขมุวิท 24  มีค่าใชจ่้ายท่านละ 3,600 บาท ไม่รวม Vat 

ที7ประชุม:   รับทราบ             

เรื�องที� 4     ขอเชิญสัมมนาเรื�อง “การนํา Digital Content ไทยสู่โลกจากกูรู” 

ประธาน:   ขอเชิญสัมมนาเรื7อง “กิจกรรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ กลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content  ไทยสู่โลก 

       จากกรูู ในวนัที7 7 พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.30-16.30 น.  ณ หอ้งแกรนดรั์ชดา ชัEน 5  อาคารธารทิพย ์โรงแรม 
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        พระยาปาร์ค ์เป็นการสัมมนาเพื7อเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดโลก เป็นการใหค้วามรู้ดา้น Digital Content 

        จดักิจกรรมโดย สมาคม TACGA ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสาํนกัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 5     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ลงทุนในพม่า รู้ให้ลกึ รู้ให้จริง” 

ประธาน:   ดว้ยสมาคมอุตสาหกรรมเครื7องนุ่งห่มไทย ไดก้าํหนดจดัสัมมนา เรื7อง ลงทุนในพม่า รู้ใหลึ้ก รู้ให้จริง ในวนั 

       พฤหสับดีที7 15 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้ง Four River 1  โรงแรมราดา พลาซ่า แม่นํEา 

        ริเวอร์ไซด ์  โดยมีค่าใชจ่้ายในการลงทะเบียนท่านละ 800 บาท   

ที7ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6     ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื�อง ผลกระทบจากการขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยสีาร 

        สนเทศ และความพร้อมของประเทศไทย 

ประธาน:    เนื7องดว้ยประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่กระบวนการเจรจาขยายความตกลงวา่ดว้ยการคา้สินคา้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

        (Information Technology Agreement ITA)  ซึ7 งจะทาํใหภ้าษีสินคา้เทคโนโลยสีารสนเทศจาํนวนมากลงเป็น 

ศูนย ์และจะส่งผลกระทบต่อการส่งออก การนาํเขา้ และการผลิต อุตสาหกรรมที7เกี7ยวขอ้งอยา่งหลีกเลี7ยงไม่ได ้  

ในการนีEกรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ จึงกาํหนดงานสัมมนา  เรื7อง “ผลกระทบจากการขยายขอบเขตความ

ตกลงวา่ดว้ยการคา้สินคา้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ ความพร้อมของประเทศไทย”  ในวนัองัคารที7 20 

พฤศจิกายน 2555  เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น.  ณ อาคารธาราเทพฮอลล์ ชัEน 2 โรงแรมเจา้พระยา

ปาร์ค  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื7อศึกษาผลกระทบจากการขยายขอบเขตความตกลง เสนอแนะรายการสินคา้ที7อาจ

รวมอยูใ่นการขยายขอบเขต และระบุแนวทางการชใชป้ระโยชน์และมาตรการบรรเทาผลกระทบที7เหมาะสม

สาํหรับภาคอุตสาหกรรมไทย 

ที7ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 7     ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื�อง “คอร์รัปชั�น : จุดเปลี�ยนเศรษฐกจิและสังคมไทย”  

ประธาน:   เนื7องในโอกาสครบรอบ 80 ปี หอการคา้ไทย ไดก้าํหนดจดังานเฉลิมฉลอง 80 ปี หอการคา้ไทย  เพื7อแสดงผล 

                 งานของหอการคา้ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบนั หอการคา้ไทยจึงไดจ้ดัการสัมมนาเรื7อง “คอร์รัปชั7น : จุดเปลี7ยน 

                  เศรษฐกิจและสังคมไทย” ในวนัพฤหสับดีที7 22 พฤศจิกายน 2555  เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7  

                  อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล ์ชัEน 1 ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี  โดยไดรั้บเกียรติจาก  

       หม่อมราชวงศ ์ปรีดิยาธร  เทวกุล  เป็นองคป์าฐกถาพิเศษ และการเสวนาจากวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ในครัE งนีE  

ที7ประชุม:   รับทราบ 
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เรื�องที� 8     ขอเชิญร่วมสัมมนา “ส่งออกสินค้าไทยไปสหรัฐฯ อย่างไร ไม่ละเมิดกฎหมาย UCA” 

ประธาน:   ดว้ยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาร่วมกบั Open Computing Alllance  (OCA) จะจดัสัมมนาเรื7อง “ส่งออกสินคา้ไทย 

       ไปสหรัฐฯ อยา่งไร ไม่ละเมิดกฎหมาย UCA” ในวนัที7 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-15.20 น.  ณ ห้อง 

แกรนด ์ บอลรูม โรงแรม เวสทินแกรนด ์สุขมุวทิ   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื7อใหผู้ผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้ไปยงั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานราชการต่างๆ ที7เกี7ยวขอ้งไดรั้บความารู้ความเขา้ใจเบืEองตน้เกี7ยวกบั

กฎหมาย Unfair Competition Act (UCA) ซึ7 งเรี7มมีผลบงัคบัใชใ้นหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกาตัEงแต่ตน้ปี 2555 

เป็นตน้มา   

ที7ประชุม:   รับทราบ     

เรื�องที� 9     สอบถามข้อมูลกิจกรรมประจําเดือน และสมาชิก 

ประธาน:   ตามที7 สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดข้อความร่วมมือสมาคมที7เป็นสมาชิกในการจดัส่งขอ้มูลการดาํเนิน 

กิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื7อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื7อง ในการนีE เพื7อใหก้ารดาํเนิน   

กิจกรรมต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือมายงัท่าน ในการจดัส่งขอ้มูลกิจกรรมและจาํนวนสมาชิก 

ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2555  กลบัมารยงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้ สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ภายในวนัที7 26 พฤศจิกายน 2555 นีE  

ที7ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 52/2555 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้7ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที7 51/2555   วนัพุธที7 17 ต.ค. 2555     

ที7ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที7 51/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที7ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที7 17 ต.ค. 55  เป็น

จาํนวนเงิน   27,129.88  บาท    

มีรายรับดังนี�       - 

       รายจ่ายดังนี�     ค่าโทรศพัท ์ (ต.ค.)  492.50  บาท   ค่าอินเตอร์เน็ต (ต.ค)  656  บาท  ค่าไฟฟ้า (ต.ค.)  842 บาท 

                                ค่าใช่จ่ายอื7นๆ   378   บาท   รวมรายจ่าย   2,368.50  บาท   

                   ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  21 พ.ย. 55  เป็นจาํนวนเงิน   24,631.38  บาท    (สองหมื7นสี7พนัหกร้อยสามสิบ 

                                เอด็บาทสามสิบแปดสตางค)์ 

ที7ประชุม:  รับทราบ    
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ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  แจง้ในที7ประชุม ในรอบเดือนระหวา่งวนัที7  17 ต.ค. – 21 พ.ย. 55   

                   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ7มเติม  

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายพรชยั  เอี7ยมสุกใส (กิจกรรมพิเศษ) แจง้ในที7ประชุมวา่  จากการที7มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึงจะจดัการแข่ง 

ขนั Cabling ในเดือนธนัวาคม 55 นัEน   โดยนายพรชยัเขา้มาปรึกษาคณะกรรมการวา่จะขอเลื7อนการแข่งขนัเป็นตน้ปีหนา้  

เนื7องจากช่วงเดือนธนัวาคมคณะกรรมการจะติดภารกิจเป็นส่วนใหญ่  ซึ7 งคณะกรรมการเห็นพอ้งกนัและกาํหนดจดั 

การแข่งขนัในตน้ปีหนา้ โดยมีการอบรมก่อนการแข่งขนัในวนัศุกร์ที7 25 มกราคม 2556  และแข่งขนัในวนัศุกร์ที7 8 

กุมภาพนัธ์ 2556  และสมาคมฯ จะสนบัสนุนเงินจาํนวน 20,000 บาท ใหก้บัมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ส่วน 

ของรางวลัในการแข่งขนัจะเป็นโล่ จาํนวน 3 ใบ 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

4.3     มาตรฐานฝีมือแรงงาน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที7ประชุมวา่  ยงัไม่มีความคืบหนา้ เนื7องจากเจา้หนา้ที7กรมพฒันาฝีมือ
แรงงานยงัติดภารกิจหลงัจากกลบัจากการแข่งขนั Asian Skills โดยเจา้หนา้ที7ของกรมพฒันาฝีมือแรงงานจะเขา้มาคุยเรื7อง
เอกสารในวนัองัคารที7 27 พ.ย. 55  นีE   และจะแจง้ในที7ประชุมครัE งต่อไป 
ที7ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1     ร่างหนังสือข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพฒันาด้านเทคโนโลยีระบบสายเครือข่าย 

ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงานไดร่้างหนงัสือขอ้ตกลงวา่ดว้ยความร่วมมือการพฒันาดา้นเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย 

ระหวา่งกรมพฒันาฝีมือแรงงาน กบั สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย  เพื7อใหค้ณะกรรมการในสมาคมฯพิจารณา ก่อนจะมีการเซ็นต ์

MOU ต่อไป 

ที7ประชุม:   คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบและไม่มีการแกไ้ขร่างหนงัสือขอ้ตกลลงวา่ดว้ยความร่วมมือการ 

                   พฒันาดา้นเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    

6.1     ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน 

ดว้ยคณะพาณิชยศาสตร์และการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง ไดก้าํหนดใหมี้รายวชิาฝึกงาน 



6/6 

 

ซึ7 งเป็นส่วนหนึ7งของหลกัสูตรสาํหรับนกัศึกษาชัEนปีที7 2-3 เพื7อเสริมสร้างประสบการณ์วชิาความรู้ จึงขอความอนุเคราะห์ 

มายงัสมาคมฯ เพื7อโปรดพิจารณารับนกัศึกษาเขา้ฝึกงานในสาขาวชิาชีพกบัหน่วยงานของท่าน ในระหวา่งวนัที7 11 มีนาคม –  

10 พฤษภาคม 2556   ซึ7 งสมาคมฯ ไดท้าํการตอบรับนกัศึกษาที7จะมาฝึกงานนีEแลว้ 

ที7ประชุม:   รับทราบ 

 

เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัพุธที7 19 ธนัวาคม 2555  ณ ชัEน 2 อาคารริเวยีร่า สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

 

  

 นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 


